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 - 2- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 

 

 

 

 

 

 



 
 - 3- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 

 ةـاملقدم
 ،مالر  ور ا الردون ،الرمحن الرريم  ،احلمد هلل رب العاملني

تخترل  ،فرخرر  هره أمرا تانرذ ل اورل األمر  ،أرسل نبمه األمرني

ول املررر   ،فصرررار أا لرررا لدمررر   رررا   ،وتبمرررل الررر م  ،الررررم 

 وسهممه ىم  دممرد و لره و ر به فص  ات اهلل ،واألوطان سا  

 ..مد الساموات واألرض وما همنلام وزوا  

 ..وهعد

واملتخمل ل مثالما الر   ،إن الناظر إىل ال  الرىمل الفضمل

لمجزا أن اهلل ارترارا  هعناورا فرورد  لمو نر ا مرن ير    ،اجلمل

 ،ووع ر ا مرن نرخنه ،ونرصوا مبا ئه ..النبي ى مه الصهم  والسهما

 .وحيم ا مآثره ،سنته ووب غ ا

وال ومون لعا ل أن وتص ر أن العهم ا هني امل مطني هه ى مه 

هل إهنرا تانرذ  ،الصهم  والسهما تانذ ىهم ا ىداء وتره وهغض



 
 - 4- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 .ىهم ا م    ودمبا ىظمممتن ال ومون لشخص أن ونوراا

ولون  جتد أ هممًا  ونذ أيداثًا من التاروخ همدا  الور ب 

 ، ررب مبغضررًا ومررن املجررًل مستن صرراً والتزووررر فجع رر ا مررن امل

–ول ار ه الرسرالا سرنتناو   ..فج دوا احل  ق وأنوروا الر  
  ر  من   ر العهم ا العظمما هرني  ر ال لره مرن  -هإان اهلل

اخلصرائص وامموانرات مررا أا ره لمورر ن راوورا امسررهما األو  

وهني    همذ النب   الوراا ى مل  من اهلل وافر الرضر ان وتامرل 

 .هماالس

 -أرري–واي رسالا من دمب وت امت من نا ر  فا رأارا 

 ..ه  ب  ىً لا تزول نًوًا أو تبعد نبلا أو تطر  روبا



 
 - 5- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 
 أبو هريرة يف سطور

و ررد تررره  لرره  ل اجلاا مررا ىبررد نررم  اترران اسررمه 

البخاري هب ا االس 
(1)

اسرمه  ن رل و د ارت ر  أارل الع ر  ل .

ىبرد الررمحن :ار  ولون ما وسون إلمره ال  رب ،هعد امسهما
(2)

. 

ويس أز ي وامين معروف النسب ونسربه معرروف دمفر   وا     

مرن     اهرل إنره  ،األز  هرن الغر   :إىل اجلد األىم  ل بم ته

وهبر ا وور ن ار ا الصر ال اجل مرل مرن  ،هني اواب أمراء  وس

وأمرا ىرن  .ى ما   مره ومرن أهفلر  نسربًا ومرن أىهمار  موانرا

إنرام تنر ين هررخل ارورر  ألين ) : رد  را سبب تونمته هخل ارور  ف

فجع تلا ل  ،ف هدت أوال  ار  ويشما ،تنذ أرىى غناًم ألايل

 ،ف ررام رهعررذ إلررمل  سررمع ا أ رر ات ا ررر مررن يجررري ،تمرري

 : رال ا ،أوال  ار  وهدهتا :ف  ذ ؟ما ا ا وا ىبد نم  :ف ال ا

                                                                                                               

 (.1/ق3/ 131التاروخ الوبري ل بخاري ) (1)

 (.4/102االستمعاب الهن ىبد الرب ) (1)



 
 - 6- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

(ف زمتني هعد .فخنذ أه  ارور 
(1)

. 

الطفمل هن ىمرو  :اجل مل الص الىم  ود  او د أس   

ل مورا ثر  ىرا  إىل  صوال ي أس   ىرم  رسر   اهلل  ،الدويس

و ررد  ،(2)ا  مرره  اىمررًا إىل اهلل فخهاهرره إىل  ى ترره أهرر  اروررر  

  ب النبي ى مه الصهم  والسهما أرهل سنني
(3)

تان فملا نعر   ،

وو ترردي  ،وحيفررك تهممرره ،املررهمزا ل رسرر   الورررو  وتتبررل مررآثره

وا  من الص اها الوراا ال ون أتررمل   .ووتمثل أ  اله ،هخفعاله

ٻ پ پ پ پ  ٻٱ ٻ ٻ*  :اهلل هآوات من تتاهه العزوز ومن ال    له

ۆ ۆ ۈ *  :ومن  رر اآلوات نزوالً   له تعراىل ،[12:]الفت  & ڀڀ ڀ

 ى ى ىى ى ى ى ى ى ى ىۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

امللرراهرون ومررا و ررد نررا  ىررم  أو رراف  ،[111:]الت هررا & ى ى ى

ال اجررر  هعررد » :ونطبررع ى ررمل  ل  لرره ى مرره الصررهم  والسررهما

                                                                                                               

 ( هسند   م  أ ره ال ابي ل خمترص املستدرك.3/205املستدرك ) (1)

 (.3/122املستدرك ) (1)

(، اهرن 1/130(، النسرائي )1/12(، أهر   او  )4/111مسند أمحد ) (3)

 ( هخسانمد   م ا.1/14(، معاين اآلثار )4/311سعد )



 
 - 7- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

«الفت 
(1)

وغري ال  الوثري من اآلثار التي مترن  ار ا الصر ال  .

من  ى ات الرسر   الوررو  ى مره  الرشوفا العدود من األوسما

 .الصهم  وأزتى التس م أفضل 

هلل ف ريًا ال ما  له وال ملنرا إال مرا وم ره ا او د ىاش 

من  ^له وألال الُصًفا مما ُُيدى    ومما ورشتل  هه رس   اهلل 

 .الطعاا ال ي ُيدى له

 ،وهسبب إسهممه ل رمرب فل  مل وشلد هدرًا وأيد واخلنردق

ت ذ رمرب تشرل  ه الفرت  األتررب  ولونه نلد املعارك ت لا التي

انرركاته ل  مررل املرترردون وينررني والطررائ  وتبرر ك وم تررا و

 .ريم ك وغزوات أرممنما وهلات هرهاننل  ه الو

ووثرع هنفسره وث  رًا  ،ه فظره تثررياً  اووعتد أهر  ارورر  

إين ال أىرررف أيرردًا مررن » :فررهم  ررد يرهررًا ل أن و رر   ،تبرررياً 

 ^أن وو ن أيفك حلردو  رسر   اهلل  ^أ  اب رس   اهلل 

                                                                                                               

 أررهه البخاري (1)



 
 - 8- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

«مني
(1)

والر  ألنره أفرره اانره ل  فرك ل سرن ات مصرايبته  ،

 .^ل رس   

ور     اآلن أه  ارور  و د نااز من العمر ثامنني سنا وااا 

عد أن أ ى األمانا التي ل ىن ه ونرشر يردو  رسر   اهلل هالدنما 

 .وىً مه الناس ^

اجر  مرن  ؛يما  ياف ا اات مشااد تست    الناظر املتتبل

 ،^ومهمزمررا   وررا لرسرر   اهلل  ،وىمشررا تفرراف ،أرض هعمررد 

ومشررارتا ل  ،دمارهرا الرر  و ،^و ترا  الرشرك مرل رسرر   اهلل 

وإااىرا  ،واىترزا  ل فتنرا ،وتفان ل الدفا  ىرن اخلهمفرا ،الفت ح

 .ومل وبع إال امرسا  ل  اء رب العاملني ،^حلدو  رس   اهلل 

                                                                                                               

 ( هسند   م .1/65( هسند   م ، الدارمي )4/331اهن سعد ) (1)



 
 - 9- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 
 أبو هريرة حيب عليًا وفاطمة

رص ا إوامنما ال هد من اسرت راراا ل   رب  ايًب ىيل 

ل راهتره مرن  ،^نبي وظل راا ىم  لسان تل دمًب ل  ،تل مس  

 ،وههمئرره ل معررارك امسررهما  معرراً  ،و رردا إسررهممه ،^النبرري 

 .لوتزوهه سمد  نساء ا ه األما فاطما الزاراء البت   

وال وسررت م  إوررامن املسرر   أهرردًا مررل ممررل ال  ررب ىررن ىرريل 

 .وتراامته

إا أررر   ،فأبو هريرة هو الذي يروي منقبة عيل  ييلوخ ب يلر

 ررا  ورر ا  ^أن رسرر   اهلل  اوررر  اممرراا مسرر   ىررن أل ار

ألىطني ا ه الراوا رههًم حيب اهلل ورس له وفت  اهلل ىرم  » :رمرب

«ودوه
(1)

 .ث  روى إىطاءه إوااا ،

 

                                                                                                               

 (.1/111مس   ) (1)



 
 - 11- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 ؟اأفهذه رواية كاره ألمري املؤمنني 

 :^ ر   النبري  ييلروي أبيلو هرييلرة لويف مناقب فاطمة 

«إن فاطما سمد  نساء أمتري»
(1)

وتمر  ال تور ن تر ل  واري  ،

مررن التورر وب  ^لترري  اسررذ ل أو  البعثررا مررا  اسررى أه اررا ا

 ،ل زاررد و ناىررا املدونرراثرر  ىانررذ أورراا  ،واألاى واالسررتلزاء

 ؟توتفي هال  مل ال ي تط نه هالريا

 :حبًا فائقًا احلسن حيب ا

ىريل ىرم  وهره  تتممز أيا و  أل ارور  ل يًب احلسن هن

ظم  تان أهر  وله معه و ائل وأربار تد  ىم  يًب ى ،اخلص ص

 .ارور  وونًه ل  سن مل وب غ أيد من دمبي احلسن مب غه

 رراا احلسررن هررن ىرريل ومهرر ول ىن رره » :و رر   أهرر  اروررر 

السخاب
(2)

 ،همده او ا ف ا  احلسن ،همده او ا ^ف ا  النبي  ،

و ا  أهر   «وأيًب من حيبه ،ال ل  إين أيبه فخيبه :ف ا  ،فالتزمه

                                                                                                               

 ( هسند م    .1/ق1/ 131التاروخ الوبري ل بخاري ) (1)

 أي: ال هم  . (1)



 
 - 11- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

مرن احلسرن هرن ىريل هعرد مرا  را   فام تان أيد أيب إلي ) :ارور 

(ما  ا  ^اهلل رس   
(1)

. 

مل النبري  اووروي لنا أه  ارور    ر  أررى ل  سن 

ال أزا  أيًب ا ا الرهل هعد ما رأوذ رسر   اهلل » :فم    ،^

وار   ،^رأوذ احلسن وا  ل يجر النبي  ؛وصنل ما وصنل ^

ل  ورردرل لسررانه ^والنبرري  ،^ورردرل أ رراهعه ل حلمررا النبرري 

«ال ل  إين أيبه فخيبه :ث   ا  ،فمه
(2)

. 

وون ل سعمد امل ربي   ر  هدود  وركه  فملرا أهر  ارورر  

تنا مل أل ارورر  فجراء احلسرن هرن » :ا ا احلب ل  سن ل    

ومل وع ر  هره أهر   ،×فر  نرا  ، فسر ً  ،ىيل هن أل طالب ى منرا

 .ى منرا ا ا احلسرن هرن ىريل  رد سر   !وا أها ارور  :ف  نا ،ارور 

سمعذ رسر    :ث   ا  ،وى م  السهما وا سمدي :ف   ه و ا 

                                                                                                               

(، فضل اهلل الصمد هح األ ب املفرر  3/61(، )1/102البخاري ) (1)

 (.1/112/130(، مس   )1/251)

 ( هسند   م  أ ره ال ابي.3/152املستدرك ) (1)



 
 - 12- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

«إنه سمد :و    ^اهلل 
(1)

. 

ن رأينا أبا هريرة يبكي يوخ يموت إفال غرابة بعد هذا احلب 

 .ويدعو الناس إىل البكاء احلسن

رأوررذ أهررا اروررر   ررائاًم ىررم  ) :و رر   مررن يكرر ااك المرر ا

وررا أُيررا  :خىم   رر تهاملسرجد ورر ا مررات احلسررن وبورري وونرا ي هرر

(فاهو ا ^مات الم ا ِيًب رس   اهلل  !الناس
(2)

. 

  :ااحلسني  حيب

أ ل ظل رًا ىند أل ارورر  مرن  اومل وون يب احلسني 

مرا » :فم ر   ^إا ون رل لنرا يا ثرا أرررى ل نبري  ،يب احلسن

وااك أن رسر    ،رأوذ احلسني هن ىيل إال فاضذ ىمنري  م ىراً 

فخرر  همردي واًتورخ ىريلي  ، ل املسرجدرر  و مًا ف هدين ^اهلل 

 ،ومرا ت منري : را  ،فانط  ذ معه يتى هراء سر ق هنري  من را 

                                                                                                               

( أوضررًا، هسررند  رر م ، ونسرربه ا مثمرري ل  مررل 3/152املسررتدرك ) (1)

 ( إىل الطرباين ووثع رهاله.2/116الزوائد )

 ( ون  ه ىن اهن إس اق.1/301لتل وب )ا (1)



 
 - 13- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 ،فطاف ونظر ث  رهل ورهعذ معه فج   ل املسرجد وايتبرى

ث   ،فختى يسني وشتد يتى و ل ل يجره ،ا   ل لوا  :و ا  ل

وفت  ف   ^فجعل رس   اهلل  ،^أ رل وده ل حلما رس   اهلل 

«ال ل  إين أيبه فخيبه :فمدرل فاه فمه وو    ،احلسني
(1)

. 

وفملرا أنره احلسرن ال  ،وال صا ار ه رووناارا ىرن البخراري

 ،لون احلات  أنار إىل أن ترهم الررواوتني دمف ظرا وار   ،احلسني

 .ألن فملا اتر الره   إىل املسجد ؛وال  دمتمل

إا ور ت  ،وأي الرواوتني اي الص م ا لرم  الر  هراملل 

احلسن واحلسرني  ؛  أررى وروُيا أه  ارور  ل يبلام معاً أيا و

  .إ

  :يف حب احلسن واحلسني معًاأحاديث يرويها 

ومعه  ^رر  ى منا رس   اهلل » :أرر  احلات  ىنه أنه  ا 

وا  و ث  ا ا  ،ا ا ىم  ىات ه وا ا ىم  ىات ه ،احلسن واحلسني

                                                                                                               

 ( هسند   م  أ ره ال ابي.3/116املستدرك ) (1)



 
 - 14- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 !رسر   اهللورا  :ف را  لره رهرل ،يتى انتلى إلمنا ،مر  وا ا مر 

ومرن أهغضرلام  ،من أيربلام ف رد أيبنري !نع  :ف ا  ؟إن  حتبلام

«ف د أهغضني
(1). 

وأرر  امماا أمحد أوضًا ا ا احلدو  خمترصاً 
(2)

. 

تنا نصيل مل رسر   اهلل » :ت ل  أرر  احلات  ىنه أنه  ا 

فإاا سجد وثب احلسرن واحلسرني ىرم   ،فوان وصيل ،العشاء ^

فرإاا ىرا   ،رفم راً  ر مها ف ضعلام وضرعاً وإاا رفل رأسه أ ،ظلره

 :فجئته ف  رذ ،انا ووايدًا اااناوايدًا ااف ام  م  هعل  ،ىا ا

فرب ررذ هر ررا  ،ال : ررا  ؟أال أااررب هبررام إىل أملررام !وررا رسرر   اهلل

«فام زاال ومشمان ل ض ئلا يتى  رهم ،احل ا هخموام :ف ا 
(3)

. 

هرن أل   را  إسر اق) :وون ل اهن يجر مشلدًا  رر فم ر  

                                                                                                               

 ( هسند   م  أ ره ال ابي.3/155املستدرك ) (1)

 ( هسند   م .14/150املسند ) (1)

(، وانظررر التلرر وب 424(،  الئررل النبرر   )ص:3/151املسررتدرك ) (3)

(1/121.) 



 
 - 15- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

يتى إاا  ،^أنلد خلرهنا مل رس   اهلل » :يبمبا ىن أل ارور 

  ت احلسرن واحلسرني  ^تنا هبعض الطروع سمل رس   اهلل 

 :فسرمعته و ر   ،فخرس  السري يتى أتامها ،ومها وبومان مل أملام

إىل  ^فرخر   رسر   اهلل  : ا  .العطش :ف الذ ؟ما نخن اهني

املاء و مئ  أغدارًا والناس ورودون  وتان ،ننا وت ضخ هبا فملا ماء

 ،ف    د أيد مرنل   طرر  ؟ال أيد منو  معه ماء :فنا ى ،املاء

فخررر ه  ،فناولترره إورراه مررن حتررذ اخلرردر ،نرراولمني أيرردمها :ف ررا 

فا هل لره لسرانه فجعرل  ،فضمه إىل  دره وا  وصغ  ما وسوذ

«وفعل هاآلرر ت ل  ،ومصه يتى ادأ وسون
(1)

.  

ت ري مرل أل ارورر  ل ور ا مر ت احلسرن ث  مرر  أرررى ن 

 :فمخرر  احلرات  ىرن أل يرازا  را  ،لنراه م وعًا ملنرا بلام ا

فرأورذ احلسرني هرن ىريل  ،إين لشااد و ا مات احلسرن هرن ىريل»

ف ر ال  ،ت ردا :و    لرسعمد هن العاص ووطعرن ل ىن ره وو ر  

أتنفسر ن  :ف ا  أه  ارور  ،وتان همنل  يشء ،أهنا سنا ما  دمت 

                                                                                                               

 .( ومل و تر املصدر1/126التل وب ) (1)



 
 - 16- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

و رد سرمعذ رسر   اهلل  ،هكها تدفن نره فملرا ^ىم  اهن نبمو  

ومرررن أهغضرررلام ف رررد  ،مرررن أيررربلام ف رررد أيبنررري :و ررر   ^

«؟أهغضني
(1)

. 

وو    لرمروان و ملرا يرني مل وررض هردفن احلسرن هجر ار 

 :فدىه ثر   را  ،وإن ال ال لغريك ،واهلل ما أنذ ه ا   ) :^هده 

 ا إرضاء مرن ار  غائرب إنام ترود هب ،لون  تدرل فمام ال وعنم 

وعنرري معاووررا (،ىنرر 
(2)

أهررا اروررر  دمبررًا لعرريل  ريض اهلل ىنرر  .

 .واروته

 :ا رواية أئمة أهل البيت عن أبي هريرة

ل ررد و رر  هعررض مررن تتبرر ا الترراروخ ه  رر  الررزور و  ررب 

وارر ا مررا هالفرره ال  ررائل  ،ترر اب ااحل ررائع أن أهررا اروررر  

 ررل مرن أهنرراء  ى ىنرهف رد رو ،واأليردا  الصر م ا الرصررحيا

 :ىتدوا هخيا وثه ول ا ا همان ل ل اماا ىيل هن أل طالب وام

                                                                                                               

 ( هسند   م  أ ره ال ابي، وانظر: التل وب.3/111املستدرك ) (1)

 (.6/106البداوا والنلاوا ) (1)



 
 - 17- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 :رواية اإلماخ زين العابدين أليب هريرة حديثًا واعتداده به

ار  اممراا  ؛ىريل أمرري املر منني إماا تبري ىد  ث ا من أهناء

 .ي زون العاهدون ىيل هن احلسني هن ىيل هن أل طالب

يدثنا أمحد ) :- البخاري   م وتل ما ل- ا  البخاري 

 :هن و ن  يدثنا ىا   هن دممد  ا  يدثني وا د هن دممد  را 

 ا  ل أه   :يدثني سعمد هن مرهانا  ايب ىيل هن يسني  ا 

أًوام رهل أ ىتع امرءًا مس اًم استن   » :^ ا  النبي  :اارور  

  .«اهلل هول ىض  منه ىض ًا من النار

فعمرد  ،نط  ذ إىل ىيل هن يسنيفا) : ا  سعمد هن مرهانا

 إىل ىبد له  د أىطراه هره ىبرد اهلل هرن هعفرر بىيل هن يسني 

(فخىت ره ،أو أل   ونار ،ىرش   الف  را 
(1)

ف را  ) :ول لفرك ،

أنررذ سررمعذ ارر ا مررن أل  !وررا سررعمد :بىرريل هررن احلسررني 

ف ا  ىيل هن يسني ىند ال  لغرهما لره إمرر   .نع  : ا  ؟ارور 

فخنرذ  ،ااارب :ف ام  دا هني ودوه  ا  : ا  .مطرفاً ا   ل  :غ امنه

                                                                                                               

 (.4/116(، مس   )3/116البخاري ) (1)



 
 - 18- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

(يٌر ل هه اهلل
(1)

. 

ار ا زورا   ل  بوظاار أن ل استفسار ىيل هن احلسرني 

ث  أفص  ىرن ث تره هره ثانمرا  ،امفصاح   الً ىن ث ته هرخل ارور 

 .هالعمل هام ورووه وىت ه العبد

 ث  أر  ىيل هن احلسني واهن مرهانا هعد ال  ورووران ار ا

فرواه ىمر هن ىيل هن احلسرني ىرن  ،ووبرشان هه الناس ،احلدو 

اهن مرهانا
(2)

وزود هن أس   ىن ىيل .
(3)

. 

وىرًده  ،وسعمد هن ىبد اهلل هن مرهانا ا ا من أوائل الشمعا

وتان من طعًا ) ،(4)بالرب ي ل تبار أ  اب ىيل هن احلسني 

                                                                                                               

( هسررند  رر م ، مسررند أل ى انررا 314منت ررى اهررن اجلررارو  )ص: (1)

 (.5/13(، فت  الباري )1/142)

اروخ هرهران (، تر1/311(، مشول اآلثرار )4/111  م  مس   ) (1)

 (55ل سلمي )ص:

 (.1/410(، مسند أمحد )6/161البخاري ) (3)

 (.2رها  الرب ي )ص: (4)



 
 - 19- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

(إلمه فعرف هص بته
(1)

. 

د سرار  إىل تصردوع أل واو ا نرى أن ىريل هرن احلسرني  ر

 .ث  أر  ا  ورووه ،وىمل هام ورووه ،ارور 

أنه تان   ر  إىل ف مره  بواملشل ر ىن ىيل هن احلسني 

فرهم هرد أنره  ،الرروا  ىرن أل ارورر  من وا املدونا زود هن أس   

مررا رهررام وورر ن  ررد  ،ترران وتررداو  ل   سرره أيا ورر  أل اروررر 

ف ر  ونورر  ،ب أل ارور وما سمعلا من غريه من أ  ا ،سمعلا

ىيل هن احلسني ىم  زود اىتام ه ىم  أل ارور  وار  الر ي و ر   

إنرام   ر  الرهرل إىل مرن ونفعره ل ) :ل تربور ه  سه ىند زورد

( ونه
(2)

. 

                                                                                                               

 (.5/11الفت  ) (1)

( زورردًا ل أ رر اب زوررن 2(، وىررد الرب رري )ص:3/325التلرر وب ) (1)

 العاهدون.



 
 - 21- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 :حممد الباقر وجعفر الصادق يرويان عن أبي هريرة

وورربز أمامنرا  ،ث  وضل التن مب أمامنا تنزًا  ررر ثممنرًا هرداً 

دممد البا ر هن ىيل هن احلسني هن ىيل هرن  :ان ث تان ه مهمنإمام

واهنرره هعفررر الصررا ق هررن دممررد الرر ي ونتسررب إلمرره  ،أل طالررب

 .وىم  أ  اله مدار تل ف لل  ،الشمعا طراً 

و رررد اهتمعرررا ل  ررر م   ،وتهممهرررا ورووررران ألل ارورررر 

مس  
(1)

 ،مرتني ل سند يردو  ورووره ىبرد العزورز الردراور ي 

وسر مامن هرن هرهم  ،ويات  هن إسامىمل
(2)

ثهمثرتل  ىرن هعفرر  ،

ىن ىبمد اهلل هن أل رافل مر الا   ،البا ر ىن أهمه دممد ،الصا ق

 .اىن أل ارور   ،اتاتب امماا ىيل هن أل طالب 

                                                                                                               

 (.3/12مس   ) (1)

( وغررريه، 1/266وررروي الرردراور ي ىنررد الصررا ق ىررن اهررن ماهررا ) (1)

  هررررن إسررررامىمل ىررررن الصررررا ق ل سررررنن النسررررائي ووررررروي يررررات

( وغرياررا، ووررروي سرر مامن 2/114(، )1/15(، )1/110/120)

 ( وغريه.4/32/41(، )3/2/11ىن الصا ق ل   م  مس   )



 
 - 21- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

وإنررام  ،والبررا ر ال وررروي يرردو  أل اروررر   ررر  الرواوررا

اترر اممرراا ترام  ،وسرتخدمه تردلمل ف لري ووفتري هره ووعمرل هره

ف د  ا  ل معرض اتره أ لا  بر   رررب ال ايرد  ،/الشافعي 

ووهدنا ت ل  دممد هرن ىريل هرن يسرني  ررب ) :وااليتجا  هه

وىرن ىبمرد اهلل هرن أل رافرل ىرن أل ارورر   ،ىن هاهر ىن النبي

(فمثبِّذ تل ال  ُسنًا ،ىن النبي
(1)

. 

أه  ارور  ووعني الشافعي أن دممد هن ىيل حيتج هام ونفر  هه 

تررام هيرره  ،وثبترره سررنا :فلرر  معنررى   لرره ،ل احلررهم  واحلررراِا

الشافعي نفسه
(2)

. 

لعريل هرن احلسرني أ ر اهًا وتهممر   تررتل   ومث ام رأونرا أن

فإنرا نجرد الهنره  ،أيرارًا ل تداو  مرووات أل ارورر  ومل ورنلل 

وحلفمررده الصررا ق أ رر اهًا مررن مشررااري متررداول  ،البررا ر دممررد

                                                                                                               

(، واررر ا مرررن 1142( ف رررر  )422الرسرررالا لممررراا الشرررافعي )ص: (1)

 النص ص النا ر .

 (.1136( ف ر  )423الرسالا )ص: (1)



 
 - 22- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

وان سو هتام  رونا أررى ف ،ا  أيراراً  ترت ،أل ارور مرووات 

هدود  تضاف إىل رواوتلام العم ما وهع لام احلدو  ال ي ورووه 

 .أه  ارور  يجا

ف مه املدونا امل دا ىمرو هرن  ونرار :فمن أ  اب البا ر
(1)

، 

ودممررد هررن إسرر اق  ررايب السررري 
(2)

واألوزاىرري إمرراا أاررل  ،

الشرراا
(3)

 اق ا مررداينوأهرر  إسرر ،والزاررري ،
(4)

وف مرره الو فررا  ،

املشرررل ر ىبرررد اهلل هرررن نرررربما
(5)

 ،واهرررن هرررروج ،واألىرررر  ،

واألىمش
(6)

. 
                                                                                                               

(، 4/110(، )3/112لبرررا ر ل  ررر م  البخررراري )ورررروي ىرررن ا (1)

(2/113.) 

(، رهرررا  الرب ررري 1/112ورررروي ىرررن البرررا ر ل سرررنن النسرررائي ) (1)

 (.10)ص:

 (.5/155وروي ىن البا ر ل سنن النسائي ) (3)

( ل أ  اب 1/ق4/ 15اترمها اهن أل يات  ل اجلرح والتعدول ) (4)

 البا ر.

 ( ل أ  اب البا ر.105الرها  )ص: اتره اهن  او  احليل ل تتاب (2)

 (.2/320اترا  اهن يجر ل التل وب ) (5)



 
 - 23- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 وأما هعفر الصا ق فخ  اهه املتداول ن حلدو  أل ارورر 

وسرر مامن هررن  ،ويررات  هررن إسررامىمل ،الرردراور ي :مررنل و أتثررر

املرر ت رون  نفراً  ،هرهم 
(1)

اممرراا مالر  :ومررنل  ،
(2)

وحيمررى هررن  ،

مد ال طررانسررع
(3)

وحيمررى هررن سررعمد األنصرراري ،
(4)

وسررفمان  ،

الث ري
(5)

وسفمان هرن ىممنرا ،
(6)

ويفرص هرن غمرا  ،
(7)

وىبرد  .

                                                                                                               

 (.30أهنا إىل مصا ر رواواهت  ىن الصا ق ل احلانما ر   ) (1)

( ، والنسررررائي 1/311رواواتررره ىررررن الصررررا ق ىنررررد اهررررن ماهررررا ) (1)

(2/130/335.) 

(، وسرررنن أل  او  3/430ورررروي ىرررن الصرررا ق ل مسرررند أمحرررد ) (3)

 (.2/143/121(، )3/26(، وسنن النسائي )1/444)

(، رهرا  اهرن  او  احلريل 1/106وروي ىرن الصرا ق ىنرد النسرائي ) (4)

 (.314)ص:

 (، وغريمها.3/11(، مس   )3/166النسائي ) (2)

 (.41(، رها  الرب ي )ص:1/1022(، اهن ماها )1/23الكم ي ) (5)

(، اهرررن ماهرررا 1/444(، أهررر   او  )1/111(، )2/112النسرررائي ) (1)

 (.21(، تاروخ البخاري الصغري )ص:1/121)



 
 - 24- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

ال ارراب هررن ىبررد املجمررد الث فرري
(1)

واهررن هررروج ،
(2)

ووزوررد هررن  

ا ا 
(3)

وإسامىمل هرن هعفرر ،
(4)

وىبرد  ،وىبرد امل ر  هرن ىمرري ،

الرررزاق هررن ا رراما
(5)

مررن الررروا  وغررريا  الوثررري والوثررري  ...

 .امل ت رون ل أملات تتب الص اح والسنن

 :حممد بن احلنفية وابنه يرويان عن أبي هريرة

ومن أهناء اممراا ىريل اممراا دممرد هرن ىريل هرن أل طالرب 

يدوثره ىرن  ،إماا ث را زاارد ىاهرد ،املعروف هاهن احلنفما ،ب

مبرراه  أل ارورر و ررد روى ىرن  ،أهمره تثرري ل الصر م ني
(6)

، 

إا ار  مرن  ،احلسرن هرن دممرد هرن ىريل هرن أل طالربه اهنره وتبع

                                                                                                               

 (.12(، رها  الرب ي )ص:1/11(، اهن ماها )1/443أه   او  ) (1)

 (.2/151/115النسائي ) (1)

 (.2/154(، )4/111النسائي ) (3)

 (.2/154النسائي ) (4)

 (.14تهممها اترمها الرب ي )ص: (2)

واري مررن الرواورات النررا ر  (، 332رواوتره ل مسرند الطمال)رر )ص:  (5)

 الفرود 



 
 - 25- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

أل ارور الروا  ىن 
(1)

. 

 :علي بن زيد بن علي بن احلسني أيضًا

ووهدت رواوا مرس ا لررعيل هرن زورد هرن ىريل هرن احلسرني 

ىرررن أل ارورررر  ل منا رررب احلسرررن ي
(2)

تضررراف إىل اررر ه  

 .الرواوات

سرن يفمرد احل اوو ت ع ه اف را الرروا  ىرن أل ارورر  

دممرد هرن ىبرد اهلل هرن يسرن هرن احلسرن هرن ىريل هرن أل  :املثنى

ث ا ىند النسائي واهن يبان ،طالب
(3)

. 

 :هريرة اأب ال جيرحونن ون واهلامشيوالعلوي

 والوثري من أهنائره سبع وأن هًمنا أن امماا ىيل هن أل طالب

هرل إهنر   ،اارورر    ص ال اجل مرل ألل وتعرض ا هاجلرحمل 

                                                                                                               

 (.1/310التل وب ) (1)

 (.1/126الع ل ومعرفا الرها  لمماا أمحد ) (1)

 (.2/121التل وب ) (3)



 
 - 26- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

تافا الع ر وني وا انرممني ىنره  ول ا ا همان سو ت ،رووا ىنه

 ..   رواوا ىنه و هد من ال ون مل

فنجد أن احلسن واحلسني تران  ر  مرن األ ر اب الوثرري 

وتانا  ،والوثري من ال ون تان ا وروون ىن أل ارور  ومل ونلماا 

ومررران همسررجد هرردمها ى مرره الصررهم  والسررهما وارر  وررروون 

 :فمن أ  اب احلسن ،ومل ونورا ى مل أيا و  أل ارور  

إماا و ته ،دممد هن سريون
(1)

 ،وىورمرا مر ىل اهرن ىبراس ،

وأه    ز اليرع هرن محمرد
(2)

وسر امن أهر  يرازا األنرجعي ،
(3)

، 

روى ىن احلسن واحلسني ،وىبد الرمحن هن هزر 
(4)

وىمرري هرن  

 ،ث ا ىند مالر  واهرن معرني والنسرائي ،إس اق م ىل هني اان 

احلسن واحلسنيوروى ىن 
(5)

. 

                                                                                                               

 ( أنه وروي ىن احلسن.2/114اتر اهن يجر ل التل وب ) (1)

 ( أهنام ورووان ىن احلسن.1/125اتر اهن يجر ل التل وب ) (1)

 (.1/ق1/ 121اجلرح والتعدول ) (3)

 (.3/ق1/ 115اجلرح والتعدول ) (4)

(، ورواوترررره ىررررن أل اروررررر  ل مسررررند أمحررررد 6/143التلرررر وب ) (2)

(1/411/466.) 



 
 - 27- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 :ومن أصحاب احلسني غري هذين

روى ىرررن احلسرررني ،سرررنان هرررن أل سرررنان الرررد ل
(1)

وأل  

ارور 
(2)

. 

وروي ىنلام ،وهرش هن غالب األسدي
(3)

. 

وىامر الشعبي
(4)

. 

روى ىرن  ،الفرز ق هن غالرب التمممري :والشاىر املشل ر

أل ارور 
(5)

أهماتره ووظلر يبه ل  سني وورتجم  ل أنرعاره ول  ،

التي أنشداا هني ودي احلسني را ا يني ل مه رارهرًا مرن مورا 

إىل العراق
(6)

. 

                                                                                                               

 (.4/141(، التل وب )1/ق1/ 121اجلرح والتعدول ) (1)

 (.1/31(، مس   )1/160البخاري ) (1)

 (.1/ق1/ 353اجلرح و التعدول ) (3)

 (.1/342التل وب ) (4)

 (.1/ق3/ 23لتعدول )اجلرح وا (2)

 أور اا األ بلاين ل األغاين. (5)



 
 - 28- يف نظر أهل البيت عليهم السالم أبو هريرة

 :وكذلك منهم

 ،واهنه احلسن هرن زورد ،زود هن احلسن هن ىيل هن أل طالب

وىبرد اهلل هرن  ،ودممد هن ىمرو هن احلسن هن ىيل هن أل طالرب

وا الء من  ،ااحلسن املثنى هن احلسن هن ىيل هن أل طالب 

 .ياء احلسن أهن
يسني هن ىيل هن احلسني هن ىيل هن أل  :ومن أهناء احلسني

وىبد اهلل هن ىيل هن احلسرني  ،ت م  له ىبد اهلل هن املبارك ،طالب

وزورد هرن ىريل هرن  ،وىمر هن ىريل هرن احلسرني هرن ىريل ،هن ىيل

ثر   ،واهنه احلسني هرن زورد هرن ىريل هرن احلسرني ،احلسني هن ىيل

 :أهناء هعفر الصا ق

دممد هن هعفر هن دممد هن ىيل هن احلسني هرن ىريل هرن أل 

وىيل هن هعفر هرن  ،وإس اق هن هعفر هن دممد هن ىيل ،طالب

 .ث  ىيل هن ىمر هن يسني هن ىيل ،دممد

 :املحمديون والعمريون من أبناء اإلماخ ع 

 ،فخمررا اهررن احلنفمررا نفسرره ف ررد روى مبرراه  ىررن أل اروررر 
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وأما أهنرا ه فسروت ا ىرن أل  ،الساهع وأررهنا رواوته ل الفصل

 :ومنل  ،ومل  ري ه ،ارور  إا رأوا أهاا  وروي ىنه

وإهرراام  هرن دممرد  ،ىبد اهلل هن دممد هن ىيل هن أل طالب

وأما أر ا  احلسن هرن دممرد ف رد اترنرا  ،هن ىيل هن أل طالب

 .ل الفصل الساهع أنه وروي ىن أل ارور  تخهمه

 :فمنهم ،لعلوينيوأما العمريون من ا

ىبد اهلل هن دممد  :واهنه ،دممد هن ىمر هن ىيل هن أل طالب

ىبمد اهلل هن دممد هن  :واهنه اآلرر ،هن ىمر هن ىيل هن أل طالب

 ..ىمر

 ،وغري ا الء من الع  وني ا انممني من أهناء هعفر وى مل

 ،ومن أ  اب ىيل هن أل طالب من الص اها وت ل  التراهعني

 .سو ت مطبع ىن اجلرح ل ا ا الص ال اجل ملت ل  لفل  
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 ةـامتـاخل

 :ول اخلتاا ال وسل تل مس   إال أن و   

 .. ب  من أن ار امسهما ....ا أه  ارور 

 ..ن ر ويضء ال   ب ....ا أه  ارور 

وايد من  ا   امسرهما الرروا  الر ون  ....اأه  ارور  

  .سامه ا ل إرساء   اىد  ولا امسهما األوىل

رمز ومثا  ملع مي األما ال ون وهل ا  ....اأه  ارور  

وو رف ا  را سرري  نبملرا  ،وهير ا  را  ر هنرا ،هنضتلا الفورورا

ورسررمذ  رر ر   ،مررد ت مروواترره هزئمررات الع    ويرردً  ....^

 ،ويفظرررذ األررررهمق ،هالت هملرررات الرهانمررراالتفورررري امل ترررزا 

ألىررداء ومررن أهررل الرر  رتررز ى مرره ا ...جررذ روح اجللررا وأًه 

 ...ا ج ا
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 ...ومن أهل ال  ووراه أ  اب األا اء والشل ات

ومن أهل ال  حيبه تل م من غم ر ىم  امسهما ومصال  

 ..أما امسهما

تام إنه ال وسل ترل مسر   إال أن وسرً   همثالمرا الر  اجلمرل 

يرني  ى مه الصرهم  والسرهما   رر ال  النبي الورو ورريوته تام

فوم  لعا ل أن  عل منل   تمرل  ،«...رري ال رون  رين» : ا 

 ؟ال در العظم  من امل با والر  ا  متباغض متنافر وا  ىم  ا ا

 .ي
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